หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท
LH GLOBAL MULTI ASSET FUND (LHGMA)
(ชนิดสะสมมูลค่า : LHGMA -A)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน:

o ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Investec Global Multi-Asset
Income Fund (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายลงทุนในทรัพย์ สินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสาร
อนุ พั น ธ์ ทางการเงิน ซึ่ งมี สิน ทรั พย์ อ้ างอิงเป็ นตราสารหนี้ และตราสารทุ น ซึ่ ง กองทุ นหลั กได้ จดทะเบี ย นในประเทศ
ลักเซมเบิร์กและอยู่ภายใต้ UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class I
ACC” สกุ ล เงิ น ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ฯ (USD) ซึ่ ง จั ด ตั้ ง และจั ด การโดย Investec Asset Management Luxembourg S.A.
และบริหารการลงทุนโดย Investec Asset Management Limited
o กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund มุ่งหวังที่จะสร้างรายรับพร้อมกับโอกาสที่จะทําให้เงินต้นเติบโต
ได้ในอนาคต โดยเน้นลงทุนทรัพย์สินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่ง มี
สินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน
o กองทุ น อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง (Hedging) จากอั ต รา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือ
ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website: www.investecassetmanagement.com

กลยุทธ์การบริหารกองทุน:

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท มุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก
(Passive Management)
“ผู้ลงทุนควรศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน และ/หรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนได้ใน
เนื้อหาส่วน “คําอธิบายเพิ่มเติม” หัวข้อ “สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก” ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : LHGMA -A) : เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
 ผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินหลากหลาย
ในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน และผู้ลงทุน
สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน
ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
 ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เป็นต้น
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ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ:
 เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทําการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควร
ลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งมีสินทรัพย์
อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของประเทศที่ลงทุน ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจํากัดของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง
 กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร
หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น
 กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวใน North America และ Emerging Markets ดังนั้น ผู้ลงทุนจึง
ควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

ตัวอย่าง
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แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ํา

3 4 5

2

เสี่ยงต่ํา

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
เสี่ยงสูง
6

7

เสี่ยงสูงมาก

8

1
LHGMA-A

ต่ํา

สูง

โอกาสขาดทุนเงินต้น

ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
< 5%

5-10%

10-15%

15-20%

> 25%

ต่ํา

สูง

 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
ความผันผวนของการดําเนินงาน (SD)

≤ 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

> 80%

ต่ํา

สูง

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
ต่ํา

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน
(Investec Global Multi-Asset Income Fund)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2018

หมายเหตุ: Factsheet Investec Global Multi-Asset Fund

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หรือดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.investecassetmanagement.com

ข้อมูล Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
สูงสุดไม่เกิน, 5.000%

5.000%





4.500%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต่อปีของ NAV)

4.000%
3.500%
3.000%
2.500%

สูงสุดไม่เกิน, 2.500%





2.000%
1.500%

เก็บจริง, 1.3701%
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อืน่ ๆ )

เก็บจริง, 1.070%

1.000%

สูงสุดไม่เกิน,
สูงสุดไม่เกิน, 0.100%
0.500%
เก็บจริง, 0.0321% เก็บจริง, 0.268%

0.500%



0.000%
การจัดการ



ผู้ดูแล
ผลประโยชน์

นายทะเบียน

สูงสุดไม่เกิน,
1.900%

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

เสนอขายครั้งแรก (IPO)

2.50%

1.00%

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

2.50%

1.00%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.50%

ยกเว้น

 ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า

2.50%

ยกเว้น

 ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก

2.50%

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด

ค่าธรรมเนียมการขาย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย)

ยกเว้น
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน)

200 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
สําหรับการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund
ค่าธรรมเนียม

อัตราร้อยละ

Maximum initial charge

ร้อยละ 5.00 ต่อปี

Management fee

ร้อยละ 0.75 ต่อปี

Ongoing Charges

ร้อยละ 0.93 ต่อปี
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark):
กองทุนหลักไม่มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เพราะเป็นการลงทุนแบบผสมที่เน้นสร้างรายได้ระหว่างการลงทุน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย
คือ Foreign Investment
Allocation

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก Investec Global Multi-Asset Income Fund
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ไม่มี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561
บริษัทจะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก
ไม่กําหนดอายุโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันทําการซื้อ :
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)*

: ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม–4 กันยายน 2561

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30น.
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
: ทุกวันทําการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00น.
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงิน
โอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น. อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM)
และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่ อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้) ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ
กําหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษัทจัดการ
จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
มูลค่าขั้นต่าํ ของการซื้อครั้งแรก
: 5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าํ ของการซื้อครั้งถัดไป : 5,000 บาท
วันทําการขายคืน
วันทําการขายคืนอัตโนมัติ
: ไม่มี
วันทําการขายคืนปกติ
: ทุกวันทําการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00น.
มูลค่าขั้นต่าํ ของการขายคืน
: 5,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: 5,000 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวัน
คํานวณ NAV (ปัจจุบัน T+4 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการขายคืน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th
คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี)
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน้ 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2286-3484 , 0-2679-2155
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
 ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผู้ออก
ตราสาร หากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษทั ผู้ออก
ตราสารไม่สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามทีก่ ําหนด หรือไม่ครบตามจํานวนที่ได้สัญญาไว้
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ
ผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่ง
ส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตรา
สารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตรา
สารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคา
หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่ า
ระยะเวลาที่กําหนด
 ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนใน
ตราสารต่ า งประเทศ จึ ง มี ค วามเสี่ ย งจากการเปลี่ย นแปลงนโยบายต่า งประเทศที่ เกี่ ย วกั บ การแลกเปลี่ย นเงินตรา
ต่างประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชําระเงินให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิด
จากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทําการของ
ประเทศไทย ทําให้กองทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า
และส่งผลกระทบต่อการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
 ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้อง
ลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทําให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุล
เงินบาท ซึ่งมีผลทําให้ตอบแทนที่ได้รับมีความผันผวนตาม
 ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivative) เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง (Hedging) จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นอาจทํ า ให้ ก องทุ น เสี ย โอกาสในการได้ รั บ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไร
ก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
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สาระสําคัญของกองทุนต่างประเทศ
ชื่อกองทุน

วัตถุประสงค์การลงทุน

นโยบายการลงทุน

บริษัทจัดการ (Asset Management Company)
ผู้จัดการการลงทุน (Investment Managers)

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
สกุลเงิน
วันที่จัดตั้งกองทุน
วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
อายุกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ค่าธรรมเนียม
Maximum initial charge
Management fee
Ongoing charges
ISIN Codes
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก

กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์กและ UCITS ซึ่ง
จัดตั้งและจัดการโดย Investec Asset Management Luxembourg S.A. และบริหาร
การลงทุนโดย Investec Asset Management Limited
กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund มุ่งหวังที่จะสร้างรายรับพร้อม
กับโอกาสที่จ ะทําให้เงินต้นเติบโตได้ในอนาคต โดยลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลาย
ในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่ง มีสินทรัพย์อ้างอิง เป็น
ตราสารหนี้ และตราสารทุน
กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่
หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งมีสินทรั พย์
อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยปกติกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนไม่
เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ตราสารที่ให้ดอกเบี้ยคงที่ ที่กองทุนถืออยู่อาจจะ
1. ออกโดยบริษัทเอกชน สถาบันการเงิน รัฐบาล หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรระหว่าง
ประเทศทั่วโลก ทุกช่วงระยะเวลาตราสาร (โดยรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงตลาดเกิดใหม่และ
ตลาด frontier type markets)
2. อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration) เท่าใดก็ได้ และ
3. อันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และ/หรือ ตราสารหนี้
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)
กองทุนหลักอาจถือครองหลักทรัพย์ประเภทแปลงสภาพได้ (Contingent Convertible
Securities (Cocos)) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ส่วนที่เหลือกองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิได้ (Transferable securities)
ตราสารตลาดเงิน เงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินฝาก
และหน่วยลงทุน CIS
กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารในการลงทุน และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ของการลงทุน
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
32-36, boulevard d’Avranches; L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Investec Asset Management Limited
Woolgate Exchange; 25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, avenue J.F. Kennedy; L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar)
28 พฤศจิกายน 2556
ทุกวันทําการ
ไม่กําหนด
ไม่มี
ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ร้อยละ 0.75 ต่อปี
ร้อยละ 0.93 ต่อปี
ISIN: LU0983164699
Website: www.investecassetmanagement.com
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก

(ข้อมูล Fund Fact Sheet ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน
ก.ล.ต. ได้ รั บ รองถึ ง ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได้ ป ระกั น ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ส่ วนสรุ ปข้ อมู ลสํ า คั ญ ณ วั น ที่ 2 สิ งหาคม 2561 แล้ วด้ วยความระมั ด ระวั งในฐานะผู้ รับผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท
LH GLOBAL MULTI ASSET FUND (LHGMA)
(ชนิดจ่ายเงินปันผล : LHGMA -D)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน:

o ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Investec Global Multi-Asset
Income Fund (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายลงทุนในทรัพย์ สินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสาร
อนุ พั น ธ์ ทางการเงิน ซึ่ งมี สิน ทรั พย์ อ้ างอิงเป็ นตราสารหนี้ และตราสารทุ น ซึ่ ง กองทุ นหลั กได้ จดทะเบี ย นในประเทศ
ลักเซมเบิร์กและอยู่ภายใต้ UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class I
ACC” สกุ ล เงิ น ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ฯ (USD) ซึ่ ง จั ด ตั้ ง และจั ด การโดย Investec Asset Management Luxembourg S.A.
และบริหารการลงทุนโดย Investec Asset Management Limited
o กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund มุ่งหวังที่จะสร้างรายรับพร้อมกับโอกาสที่จะทําให้เงินต้นเติบโต
ได้ในอนาคต โดยเน้นลงทุนทรัพย์สินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่ง มี
สินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน
o กองทุ น อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง (Hedging) จากอั ต รา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือ
ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website: www.investecassetmanagement.com

กลยุทธ์การบริหารกองทุน:

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท มุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก
(Passive Management)
“ผู้ลงทุนควรศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน และ/หรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนได้ใน
เนื้อหาส่วน “คําอธิบายเพิ่มเติม” หัวข้อ “สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก” ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : LHGMA -D) : เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม่ําเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนด
 ผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินหลากหลาย
ในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน และผู้ลงทุน
สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน
ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
 ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เป็นต้น
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ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ:
 เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทําการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควร
ลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งมีสินทรัพย์
อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของประเทศที่ลงทุน ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจํากัดของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง
 กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร
หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น
 กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวใน North America และ Emerging Markets ดังนั้น ผู้ลงทุนจึง
ควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

ตัวอย่าง
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แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ํา

3 4 5

2

เสี่ยงต่ํา

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
เสี่ยงสูง
6

7

เสี่ยงสูงมาก

8

1
LHGMA-D

ต่ํา

สูง

โอกาสขาดทุนเงินต้น

ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
< 5%

10-15%

5-10%

15-20%

> 25%

ต่ํา

สูง

 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
ความผันผวนของการดําเนินงาน (SD)

≤ 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

> 80%

ต่ํา

สูง

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
ต่ํา

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน
(Investec Global Multi-Asset Income Fund)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2018

หมายเหตุ: Factsheet Investec Global Multi-Asset Fund

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หรือดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.investecassetmanagement.com

ข้อมูล Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
สูงสุดไม่เกิน, 5.000%

5.000%





4.500%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต่อปีของ NAV)

4.000%
3.500%
3.000%
2.500%

สูงสุดไม่เกิน, 2.500%





2.000%
1.500%

เก็บจริง, 1.3701%
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อืน่ ๆ )

เก็บจริง, 1.070%

1.000%

สูงสุดไม่เกิน,
สูงสุดไม่เกิน, 0.100%
0.500%
เก็บจริง, 0.0321% เก็บจริง, 0.268%

0.500%



0.000%
การจัดการ



ผู้ดูแล
ผลประโยชน์

นายทะเบียน

สูงสุดไม่เกิน,
1.900%

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

หน้า 6

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

เสนอขายครั้งแรก (IPO)

2.50%

1.00%

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

2.50%

1.00%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.50%

ยกเว้น

 ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า

2.50%

ยกเว้น

 ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก

2.50%

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด

ค่าธรรมเนียมการขาย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย)

ยกเว้น
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน)

200 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
สําหรับการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund
ค่าธรรมเนียม

อัตราร้อยละ

Maximum initial charge

ร้อยละ 5.00 ต่อปี

Management fee

ร้อยละ 0.75 ต่อปี

Ongoing Charges

ร้อยละ 0.93 ต่อปี
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark):
กองทุนหลักไม่มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เพราะเป็นการลงทุนแบบผสมที่เน้นสร้างรายได้ระหว่างการลงทุน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย
คือ Foreign Investment
Allocation

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก Investec Global Multi-Asset Income Fund

หน้า 8

ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

มี จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม–4 กันยายน 2561
บริษัทจะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก
ไม่กําหนดอายุโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันทําการซื้อ :
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)*

: ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม–4 กันยายน 2561

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30น.
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
: ทุกวันทําการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00น.
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงิน
โอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น. อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM)
และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่ อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้) ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ
กําหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษัทจัดการ
จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
มูลค่าขั้นต่าํ ของการซื้อครั้งแรก
: 5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าํ ของการซื้อครั้งถัดไป : 5,000 บาท
วันทําการขายคืน
วันทําการขายคืนอัตโนมัติ
: ไม่มี
วันทําการขายคืนปกติ
: ทุกวันทําการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00น.
มูลค่าขั้นต่าํ ของการขายคืน
: 5,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: 5,000 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวัน
คํานวณ NAV (ปัจจุบัน T+4 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการขายคืน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th
คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี)
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน้ 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2286-3484 , 0-2679-2155
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
 ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผู้ออก
ตราสาร หากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษทั ผู้ออก
ตราสารไม่สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามทีก่ ําหนด หรือไม่ครบตามจํานวนที่ได้สัญญาไว้
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ
ผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่ง
ส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตรา
สารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตรา
สารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคา
หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่ า
ระยะเวลาที่กําหนด
 ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนใน
ตราสารต่ า งประเทศ จึ ง มี ค วามเสี่ ย งจากการเปลี่ย นแปลงนโยบายต่า งประเทศที่ เกี่ ย วกั บ การแลกเปลี่ย นเงินตรา
ต่างประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชําระเงินให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิด
จากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทําการของ
ประเทศไทย ทําให้กองทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า
และส่งผลกระทบต่อการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
 ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้อง
ลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทําให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุล
เงินบาท ซึ่งมีผลทําให้ตอบแทนที่ได้รับมีความผันผวนตาม
 ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivative) เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง (Hedging) จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นอาจทํ า ให้ ก องทุ น เสี ย โอกาสในการได้ รั บ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไร
ก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
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สาระสําคัญของกองทุนต่างประเทศ
ชื่อกองทุน

วัตถุประสงค์การลงทุน

นโยบายการลงทุน

บริษัทจัดการ (Asset Management Company)
ผู้จัดการการลงทุน (Investment Managers)

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
สกุลเงิน
วันที่จัดตั้งกองทุน
วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
อายุกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ค่าธรรมเนียม
Maximum initial charge
Management fee
Ongoing charges
ISIN Codes
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก

กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์กและ UCITS ซึ่ง
จัดตั้งและจัดการโดย Investec Asset Management Luxembourg S.A. และบริหาร
การลงทุนโดย Investec Asset Management Limited
กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund มุ่งหวังที่จะสร้างรายรับพร้อม
กับโอกาสที่จ ะทําให้เงินต้นเติบโตได้ในอนาคต โดยลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลาย
ในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่ง มีสินทรัพย์อ้างอิง เป็น
ตราสารหนี้ และตราสารทุน
กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่
หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งมีสินทรั พย์
อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยปกติกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนไม่
เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ตราสารที่ให้ดอกเบี้ยคงที่ ที่กองทุนถืออยู่อาจจะ
1. ออกโดยบริษัทเอกชน สถาบันการเงิน รัฐบาล หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรระหว่าง
ประเทศทั่วโลก ทุกช่วงระยะเวลาตราสาร (โดยรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงตลาดเกิดใหม่และ
ตลาด frontier type markets)
2. อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration) เท่าใดก็ได้ และ
3. อันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และ/หรือ ตราสารหนี้
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)
กองทุนหลักอาจถือครองหลักทรัพย์ประเภทแปลงสภาพได้ (Contingent Convertible
Securities (Cocos)) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ส่วนที่เหลือกองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิได้ (Transferable securities)
ตราสารตลาดเงิน เงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินฝาก
และหน่วยลงทุน CIS
กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารในการลงทุน และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ของการลงทุน
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
32-36, boulevard d’Avranches; L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Investec Asset Management Limited
Woolgate Exchange; 25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, avenue J.F. Kennedy; L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar)
28 พฤศจิกายน 2556
ทุกวันทําการ
ไม่กําหนด
ไม่มี
ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ร้อยละ 0.75 ต่อปี
ร้อยละ 0.93 ต่อปี
ISIN: LU0983164699
Website: www.investecassetmanagement.com
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก

(ข้อมูล Fund Fact Sheet ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน
ก.ล.ต. ได้ รั บ รองถึ ง ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได้ ป ระกั น ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ส่ วนสรุ ปข้ อมู ลสํ า คั ญ ณ วั น ที่ 2 สิ งหาคม 2561 แล้ วด้ วยความระมั ด ระวั งในฐานะผู้ รับผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท
LH GLOBAL MULTI ASSET FUND (LHGMA)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด

(ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : LHGMA -R)
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรอง CAC

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน:

o ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Investec Global Multi-Asset
Income Fund (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายลงทุนในทรัพย์ สินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสาร
อนุ พั น ธ์ ทางการเงิน ซึ่ งมี สิน ทรั พย์ อ้ างอิงเป็ นตราสารหนี้ และตราสารทุ น ซึ่ ง กองทุ นหลั กได้ จดทะเบี ย นในประเทศ
ลักเซมเบิร์กและอยู่ภายใต้ UCITS ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในชนิดหน่วยลงทุน “Class I
ACC” สกุ ล เงิ น ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ฯ (USD) ซึ่ ง จั ด ตั้ ง และจั ด การโดย Investec Asset Management Luxembourg S.A.
และบริหารการลงทุนโดย Investec Asset Management Limited
o กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund มุ่งหวังที่จะสร้างรายรับพร้อมกับโอกาสที่จะทําให้เงินต้นเติบโต
ได้ในอนาคต โดยเน้นลงทุนทรัพย์สินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่ง มี
สินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน
o กองทุ น อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง (Hedging) จากอั ต รา
แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือ
ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ Website: www.investecassetmanagement.com

กลยุทธ์การบริหารกองทุน:

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท มุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก
(Passive Management)
“ผู้ลงทุนควรศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน และ/หรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนได้ใน
เนื้อหาส่วน “คําอธิบายเพิ่มเติม” หัวข้อ “สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก” ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHGMA -R) : เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน
รับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
 ผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินหลากหลาย
ในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งมีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน และผู้ลงทุน
สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน
ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทําให้ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
 ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของ
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เป็นต้น
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ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ:
 เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทําการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควร
ลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งมีสินทรัพย์
อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของประเทศที่ลงทุน ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจํากัดของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง
 กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร
หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น
 กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวใน North America และ Emerging Markets ดังนั้น ผู้ลงทุนจึง
ควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

ตัวอย่าง
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แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ํา

3 4 5

2

เสี่ยงต่ํา

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
เสี่ยงสูง
6

7

เสี่ยงสูงมาก

8

1
LHGMA-R

ต่ํา

สูง

โอกาสขาดทุนเงินต้น

ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
< 5%

10-15%

5-10%

15-20%

> 25%

ต่ํา

สูง

 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง
ความผันผวนของการดําเนินงาน (SD)

≤ 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

> 80%

ต่ํา

สูง

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
ต่ํา

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน
(Investec Global Multi-Asset Income Fund)

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2018

หมายเหตุ: Factsheet Investec Global Multi-Asset Fund

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หรือดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.investecassetmanagement.com

ข้อมูล Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

หน้า 5

ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
สูงสุดไม่เกิน, 5.000%

5.000%





4.500%
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
(% ต่อปีของ NAV)

4.000%
3.500%
3.000%
2.500%

สูงสุดไม่เกิน, 2.500%





2.000%
1.500%

เก็บจริง, 1.3701%
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย อืน่ ๆ )

เก็บจริง, 1.070%

1.000%

สูงสุดไม่เกิน,
สูงสุดไม่เกิน, 0.100%
0.500%
เก็บจริง, 0.0321% เก็บจริง, 0.268%

0.500%



0.000%
การจัดการ



ผู้ดูแล
ผลประโยชน์

นายทะเบียน

สูงสุดไม่เกิน,
1.900%

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทํานองเดียวกันนี้
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

เสนอขายครั้งแรก (IPO)

2.50%

1.00%

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

2.50%

1.00%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.50%

ยกเว้น

 ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า

2.50%

ยกเว้น

 ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก

2.50%

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด

ค่าธรรมเนียมการขาย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขาย)

ยกเว้น
(แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน)

200 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ:
1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
สําหรับการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด
3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund
ค่าธรรมเนียม

อัตราร้อยละ

Maximum initial charge

ร้อยละ 5.00 ต่อปี

Management fee

ร้อยละ 0.75 ต่อปี

Ongoing Charges

ร้อยละ 0.93 ต่อปี
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark):
กองทุนหลักไม่มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เพราะเป็นการลงทุนแบบผสมที่เน้นสร้างรายได้ระหว่างการลงทุน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย
คือ Foreign Investment
Allocation

ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก Investec Global Multi-Asset Income Fund
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO)
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ไม่มี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม–4 กันยายน 2561
บริษัทจะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก
ไม่กําหนดอายุโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันทําการซื้อ :
ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก (IPO)* : ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม–4 กันยายน 2561
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30น.
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
: ทุกวันทําการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00น.
* โดยการเสนอขายครั้งแรก (IPO) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงิน
โอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น. อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM)
และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่ อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้) ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ
กําหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษัทจัดการ
จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
มูลค่าขั้นต่าํ ของการซื้อครั้งแรก
: 5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าํ ของการซื้อครั้งถัดไป : 5,000 บาท
วันทําการขายคืน
วันทําการขายคืนอัตโนมัติ
: ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
วันทําการขายคืนปกติ
: ทุกวันทําการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00น.
มูลค่าขั้นต่าํ ของการขายคืน
: 5,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: 5,000 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวัน
คํานวณ NAV (ปัจจุบัน T+4 วันทําการ
หลังจากวันทํารายการขายคืน)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th
คุณพรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)
คุณเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์, (เริ่มบริหารกองทุน : วันที่จดทะเบียนกองทุน)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตัง้ (ถ้ามี)
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชัน้ 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2286-3484 , 0-2679-2155
website : www.lhfund.co.th
email : Marketing@lhfund.co.th

หน้า 9

คําอธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน
 ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของผู้ออก
ตราสาร หากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรของผู้ออกตรา
สารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเสี่ยงจากการที่บริษทั ผู้ออก
ตราสารไม่สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามทีก่ ําหนด หรือไม่ครบตามจํานวนที่ได้สัญญาไว้
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ
ผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่ง
ส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตรา
สารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตรา
สารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคา
หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่ า
ระยะเวลาที่กําหนด
 ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนใน
ตราสารต่ า งประเทศ จึ ง มี ค วามเสี่ ย งจากการเปลี่ย นแปลงนโยบายต่า งประเทศที่ เกี่ ย วกั บ การแลกเปลี่ย นเงินตรา
ต่างประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชําระเงินให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า : คือความเสี่ยงที่เกิด
จากวันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทําการของ
ประเทศไทย ทําให้กองทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า
และส่งผลกระทบต่อการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
 ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้อง
ลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทําให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุล
เงินบาท ซึ่งมีผลทําให้ตอบแทนที่ได้รับมีความผันผวนตาม
 ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง : การทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivative) เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง (Hedging) จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นอาจทํ า ให้ ก องทุ น เสี ย โอกาสในการได้ รั บ
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไร
ก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
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สาระสําคัญของกองทุนต่างประเทศ
ชื่อกองทุน

วัตถุประสงค์การลงทุน

นโยบายการลงทุน

บริษัทจัดการ (Asset Management Company)
ผู้จัดการการลงทุน (Investment Managers)

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
สกุลเงิน
วันที่จัดตั้งกองทุน
วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
อายุกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ค่าธรรมเนียม
Maximum initial charge
Management fee
Ongoing charges
ISIN Codes
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก

กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์กและ UCITS ซึ่ง
จัดตั้งและจัดการโดย Investec Asset Management Luxembourg S.A. และบริหาร
การลงทุนโดย Investec Asset Management Limited
กองทุ น Investec Global Multi-Asset Income Fund Fund มุ่ ง หวั ง ที่ จ ะสร้ า ง
รายรับพร้อมกับโอกาสที่จะทําให้เงินต้นเติบโตได้ในอนาคต โดยลงทุนในทรัพย์สินที่
หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งมีสินทรัพย์
อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน
กองทุน Investec Global Multi-Asset Income Fund มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่
หลากหลายในตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งมีสินทรั พย์
อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยปกติกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนไม่
เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ตราสารที่ให้ดอกเบี้ยคงที่ ที่กองทุนถืออยู่อาจจะ
1. ออกโดยบริษัทเอกชน สถาบันการเงิน รัฐบาล หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรระหว่าง
ประเทศทั่วโลก ทุกช่วงระยะเวลาตราสาร (โดยรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงตลาดเกิดใหม่และ
ตลาด frontier type markets)
2. อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration) เท่าใดก็ได้ และ
3. อันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และ/หรือ ตราสารหนี้
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)
กองทุนหลักอาจถือครองหลักทรัพย์ประเภทแปลงสภาพได้ (Contingent Convertible
Securities (Cocos)) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ส่วนที่เหลือกองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่โอนสิทธิได้ (Transferable securities)
ตราสารตลาดเงิน เงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินฝาก
และหน่วยลงทุน CIS
กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารในการลงทุน และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ของการลงทุน
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
32-36, boulevard d’Avranches; L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Investec Asset Management Limited
Woolgate Exchange; 25 Basinghall Street
London EC2V 5HA
United Kingdom
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, avenue J.F. Kennedy; L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar)
28 พฤศจิกายน 2556
ทุกวันทําการ
ไม่กําหนด
ไม่มี
ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ร้อยละ 0.75 ต่อปี
ร้อยละ 0.93 ต่อปี
ISIN: LU0983164699
Website: www.investecassetmanagement.com
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก

(ข้อมูล Fund Fact Sheet ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน
ก.ล.ต. ได้ รั บ รองถึ ง ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของกองทุ น รวม หรื อ ได้ ป ระกั น ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
ส่ วนสรุ ปข้ อมู ลสํ า คั ญ ณ วั น ที่ 2 สิ งหาคม 2561 แล้ วด้ วยความระมั ด ระวั งในฐานะผู้ รับผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด
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